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Fordelt over fire dage havde Trekanten tolv fægtere med i kårde og fleuret 
til det store internationale B&U stævne Challenge Wratislavia i Polen



Kårdefægterne Ria, Kamma og Theodor 
var de første af klubbens fægtere på pisten 
torsdag og fredag med Natalia som træner.
Det var kårdefægternes første store inter-
nationale stævne og alle tre fik fægtet gode 
kampe. Ria og Therodor måtte desværre se 
sig slået ud i efter puljerunden mens Kam-
ma fik kæmpet sig videre med to puljesejre, 
men blev slået ud i 2. udslagning og endte i 
top 64.

Fleuretholdet med forældre og Malte 
ankom i løbet af fredag hvor der blevet 
givet lektion i hallen til de fleste. Senere 
samledes alle til en hyggelig aftensmad 
på hotellet. Træner og et par fægtere dog 
forsinket af en lille detour til Wrocławs mere 
skumle forstæder pga deres udsendtes GPS 
problemer.



Lørdag var U15 drengene Silas, Steffen og 
Ruben de første i ilden. Alle kom videre 
fra puljen med henholdsvis 3, 2 og 3 sejre. 
Silas og Ruben sad over første udslagning. 
Steffen fægtede en flot kamp og gik videre 
til 128. Her mødte alle tre hård modstand 
mod 2 russere og en romaner og måtte på 
trods af god fægtning se sig slået ud og 
sluttede dermed i top 128.

Theo fægtede som eneste trekantenfægter 
i U11. Her havde han 3 puljesejre og gik 
dermed videre til udslagning. Han vandt 
første kamp med god fægtning, men blev 
desværre slået ud i næste runde og endte i 
top 64.

U13 drengene Mikkel, Christopher, Julius 
og Jonas kom også godt i gang med deres 
puljer. Chistopher gik ubesejret gennem 
puljen, mens Jonas, Julius og Mikkel havde 
henholdsvis  5, 3 og 3 sejre. Julius måtte 
som den første i udslagning og gik videre 
herfra. I næste udslagningsrunde måtte 
Mikkel desværre se sig slået af en Slovakisk 
fægter efter en ellers god start på kampen. 
Jonas, Julius og Christopher gik videre til 
top 64. Her kæmpede alle 3 sig til næste 
runde hvor de desværre alle blev slået ud 
simultant og dermed sluttede i top 32.
Ruben aflastede til sidst en travl Malte som 
extra coach og i det hele taget støttede alle 
fægterne hinanden på forbilledlig vis gen-
nem stævnet.



Derefter gik det hurtigt hjem til hotel og 
derefter ud i byen til en sen, men meget 
hyggelig middag for de trætte fægtere, den 
trætte træner og de utroligt trætte forældre.

Søndag var det Maries tur i U13. Christo-
pher og Karin blev og støttede sammen 
med Malte.
Marie gik ubesejret gennem puljen. Som 
hos drengene var der en længere pause, 
hvor der både skulle afvikles udslagning-
skampe for U15 og puljerunder for U11. 
Marie vandt både første og anden udsla-
gning overbevisende. I tredie udslagning 
gjorde Marie hvad hun kunne, men tabte til 
en amerikaner hun kendte fre CEP og Marie 
endte dermed også i top 32.

Alle fægtede spændende kampe og fik end-
nu engang en masse erfaring og ikke mindst 
en stor oplevelse med deres fægtekammer-
ater.
Tak til Anne Kirstine for en godt arrangeret 
tur for fleuretfægterne og en stor tak til 
trænerne Natalia og Malte der endnu en-
gang gav opvisning i kunsten at være flere 
steder på en gang.

De endelige placeringer kan ses her: http://
www.challengewratislavia.pl/en/results/cur-
rent/


